
Mantenha
o teto solar
sempre limpo
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Para conservar o teto solar, cui-
dados simples, como a limpeza
regularsãoosmaisimportantes.
Isso aumenta a durabilidade
dos componentes do sistema,
quetemfunçãodeiluminaraca-

bine, mantendo-a arejada. Em
caso de pane, o conserto é caro:
podepassar dos R$ 1.500 em ofi-
cinas da cidade.

De acordo com o proprietário
daFufão Teto Solar (2781-9241),
oficinaespecializadadazonales-
te, Rogério Elias Zurdo, o princi-
palinimigodotetosolaréasujei-

ra.“Oacúmulopodecausaroen-
durecimento do sistema e sua
consequente quebra.”

Ele diz que não se deve usar
graxa após a limpeza. “Ela causa
o ‘endurecimento’ dos compo-
nentesporretersujeira.Deve-se
lubrificar as peças com vaselina
ou lubrificante spray.”

Segundo Zurdo, os itens que
mais sofrem desgaste prematu-
ro são o ligamento do cabo espi-
ral com o carrinho, conhecido
porponteira,e aengrenagemdo
motor. Um defeito comum é o
entupimento dos dutos de es-
coamento de água.

Em sua oficina, a limpeza do
sistema, com lubrificação, custa
de R$ 250 a R$ 400, e a ponteira,
deR$600aR$1.400.“Nocasodo
motor, se o conserto for possí-
vel, os preços variam de R$ 600 a
R$ 900, dependendo da peça. A
troca vai de R$ 800 a R$ 1.600.”

O sócio-proprietário da Fall
Car (3663-1516), no centro, Luiz
Alberto Bueno, afirma que o

mau uso do teto solar também
faz com que os componentes se
danifiquem prematuramente.
“O manual do veículo explica
que o item não pode ser aberto
oufechadocomocarroemmovi-
mento,apenasbasculado.Ogol-
pede ar pode entortar as peças”,
ensina.“Seosistemafordeestá-

gios,opereumporvez.Enãouti-
lizeoalarmeparaabrirefecharo
vidro, ele desregula sua memó-
ria interna.”

Emsuaoficinaalimpezacusta
de R$ 120 a R$ 300. O preço da
ponteira vai de R$ 300 a R$ 1.500
e o conserto do motor, de R$ 180
aR$ 280. O novo sai por R$ 1 mil.

34Manutençãopreventiva

Segundoespecialistas,sujeira
prejudicapeçasdosistema

CLÁUDIO TEIXEIRA/AE

FOTOS: FUFÃO TETO SOLAR/DIVULGAÇÃO

-
-

34
-

34

Vejaonde
comprarpneus

erodas
Página34

SERVIÇO
ACESSÓRIOS CENTROSAUTOMOTIVOS

SERVIÇOSEPEÇAS

C
L

A
U

D
IO

T
E

IX
E

IR
A

/A
E

Proprietáriodeoficinaespecializada,Zurdo(acima)diz
queapóslimpezaoidealéusarvaselinaoulubrificantes
emspray.Dutosdeescoamentodaáguadevemser
desobstruídosparaevitarinfiltraçãodentrodacabine

Golpesdear
podementortar
componentes.
Porisso,nãose
deveabrirou
fecharoteto
comocarroem
movimento


